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คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
ฉบับ ผู้สมัครเข้าศึกษา 
 
ผู้สมัครเข้าศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบได้จาก URL : http://lprumis.lpru.ac.th/enroll 
 

 
ภาพที่ 1 หน้าจอหลักของระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 
ส่วนประกอบหลักของระบบ ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 

1. ส่วนหัวของระบบ อยู่ในต าแหน่งบนสุดของหน้าจอ เป็นที่ส่วนแสดงชื่อของระบบ 

 

ภาพที่ 2 ส่วนหัวของระบบ 

2. ส่วนเมนูของระบบ อยู่ในต าแหน่งซ้ายมือของหน้าจอ เป็นแถบที่แสดงเมนูหลักของระบบ  ผู้ใช้
สามารถเลือกท างานได้โดยการคลิกเมาส์บนเมนูที่ต้องการใช้งาน เมื่อคลิกแล้วระบบจะท าการ
แสดงข้อมูล หรือส่วนโต้ตอบกับผู้ใช้บนหน้าจอด้านขวามือ (ส่วนแสดงข้อมูล) 

 
         ภาพที่ 3 เมนูหลัก 
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3. ส่วนแสดงข้อมูล อยู่ในต าแหน่งกลางของหน้าจอ เป็นส่วนที่แสดงหน้าจอการท างานโต้ตอบกับ
ผู้ใช้งาน โดยการแสดงผลจะถูกปรับเปลี่ยนตามการท างานที่ผู้ใช้งานเลือกท างานกับเมนูของ
ระบบ ดังตัวอย่างภาพที่ 4 
 

 
ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงข้อมูล 

 
1. การตรวจสอบเอกสาร และรายละเอียดการรับสมัคร  

1 . 1  ผู้ ใ ช้ ง านระบบ สามารถตรวจสอบหลั กสู ต รที่
มหาวิทยาลัยเปิดรับในปีการศึกษาปัจจุบันได้โดยเลือกคลิก
ที่เมนู “หลักสูตรที่เปิดรับ” ดังตัวอย่างภาพที่ 5  
1.2 ผู้ใช้งานระบบสามารถตรวจสอบก าหนดการและ
รายละเอียดอ่ืนๆ ในการสมัครได้จากเอกสารการรับสมัคร
รวมถึงดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครได้โดย
เลือกคลิกท่ีเมนู “เอกสารการสมัคร” ดังตัวอย่างภาพที่ 6 
 

 
ภาพที่ 5 หลักสูตรที่เปิดรับ 
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ภาพที่ 6 เอกสารการสมัคร 

 
2. การกรอกใบสมัคร 

เมื่อต้องการกรอกใบสมัคร ให้ผู้ใช้งานระบบท าตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
2.1 คลิกเลือกท่ีเมนู “กรอกใบสมัคร” จากเมนูหลักด้านซ้ายมือของหน้าจอ 
2.2 ระบบจะแสดงรายการข้อตกลงในการสมัครในหน้าจอแสดงข้อมูลด้านขวามือ ให้ผู้ที่

ต้องการสมัครอ่านท าความเข้าใจเงื่อนไขการสมัครเรียน ดังตัวอย่างภาพที่ 7 
 

 
ภาพที่ 7 หน้าจอแสดงข้อตกลง 

2.3 หากยืนยันที่จะท าการสมัคร ให้คลิกเมาส์ในช่องยอมรับ 
2.4 คลิกเมาส์ที่ปุ่ม “ต่อไป” 
2.5 ระบบจะแสดงหน้าจอระบบรับสมัคร Online ดังตัวอย่างภาพ ให้ท าการระบุหมายเลข

บัตรประชาชนของผู้สมัคร (กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง เนื่องจากท่านจะไม่สามารถ
แก้ไขหมายเลขบัตรประชาชนได้อีก) 
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ภาพที่ 8 หน้าจอรับข้อมูลบัตรประชาชน 

 
2.6 กดปุ่ม “Submit” 
2.7 ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มใบสมัครในหน้าจอแสดงข้อมูลด้านขวามือ 
2.8 ให้ผู้สมัครท าการกรอกข้อมูลของผู้สมัครให้ครบถ้วน และกรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่

มหาวิทยาลัยฯ จะสามารถใช้ติดต่อท่านได้ และขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องอย่างถี่
ถ้วน  ทั้งนี้ 
** หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อมูลที่ระบุไม่ตรงกับความเป็นจริง 
มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ ** 
 

 
ภาพที่ 9 หน้าจอรับข้อมูลผู้สมัคร 

 
2.9 กดปุ่ม “ส่งใบสมัคร” 
2.10 หากการกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแสดงกรอบข้อความแจ้งการบันทึกข้อมูล ดัง

ตัวอย่างภาพที่10 
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ภาพที่ 10 แสดงผลการบันทึกข้อมูลผู้สมัคร 

 
2.11 กดปุ่ม “ตกลง” ในกรอบข้อความ 
2.12 ระบบจะเข้าสู่ระบบ ตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูล ดังตัวอย่างภาพที่ 11 

 

 
ภาพที่ 11 หน้าจอตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูล 

 
2.13 จากระบบในส่วนนี้ ท่านสามารถสั่งพิมพ์หลักฐานการช าระเงินได้จากปุ่ม “พิมพ์ใบ

ช าระเงิน” ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลในส่วนของสาขาวิชาที่เลือกได้จากปุ่ม “แก้ไข
สาขาวิชา” หรือแก้ไขข้อมูลประวัติส่วนตัวได้จากปุ่ม “แก้ไขข้อมูลประวัติส่วนตัว” ดัง
รายละเอียดการใช้งานในหัวข้อที่ 3 
 

3. การตรวจสอบข้อมูล แก้ไขข้อมูล และสั่งพิมพ์หลักฐานการช าระเงินย้อนหลัง 

 
ภาพที่ 12 การตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร 

 
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบหรือแก้ไขรายละเอียดข้อมูลการสมัครของท่านได้จากเมนู 
“ตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูล” โดยคลิกเลือกจากเมนูหลักด้านซ้ายมือของหน้าจอ ระบบจะท าการ
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แสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบแก้ไขข้อมูลการสมัครในหน้าจอหลักของระบบดังตัวอย่างภาพที่ 12 
ซึ่งมีข้ันตอนการใช้งานดังนี้ 
1. ระบุหมายเลขบัตรประชาชนในช่องรับข้อความ “หมายเลขบัตรประชาชน” 
2. ระบุวันเดือนปีเกิดตามรูปแบบที่ระบบก าหนดในช่องรับข้อความ “วันเดือนปีเกิดของ

ผู้สมัคร” 
3. กดปุ่ม Submit 
4. หากท่านระบุข้อมูลถูกต้อง ระบบจะแสดงหน้าจอหลักของระบบตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูล 

ดังตัวอย่างภาพ 
 

 
ภาพที่ 13 หน้าจอหลักการตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูล 

 
 จากระบบตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลท่านสามารถใช้งานในส่วนต่างๆ ได้ ดังนี้ 

3.1 พิมพ์ใบช าระเงิน 
ท่านสามารถพิมพ์หลักฐานการช าระเงินได้โดยคลิกปุ่ม “พิมพ์ใบช าระเงิน” จะปรากฎ
มุมมองการพิมพ์ในหน้าจอของท่าน ท่านสามารถสั่งพิมพ์ได้โดยเลือกชื่อเครื่องพิมพ์ของ
ท่าน และสั่งพิมพ์ 
 

 
ภาพที่ 14 สั่งพิมพ์ใบช าระเงินค่าสมัคร 

 
** หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษา กรุณาพิมพ์ใบช าระ
เงินใหม่ก่อนน าไปช าระเงิน (หมายเลขอ้างอิง Ref.02 จะถูกปรับปรุงทุกครั้งที่ท่าน
แก้ไขสาขาวิชา) ** 



การใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษา Online มร.ลป. / 7 
 

3.2 แก้ไขสาขาวิชา 
ท่านสามารถแก้ไขสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาได้โดยคลิกปุ่ม “แก้ไขสาขาวิชา” ระบบจะ
แสดงหน้าจอการแก้ไขสาขาวิชาดังตัวอย่างภาพ ท่านสามารถเลือกสาขาวิชาใหม่ได้จาก
ลิสต์รายการ และกดปุ่ม “บันทึก” 

 

 
ภาพที่ 15 หน้าจอแก้ไขสาขาวิชา 

 
*** 

กรุณาตรวจสอบให้ม่ันใจว่าวุฒิการศึกษาของท่านตรงกับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ที่
สาขาวิชาประกาศ หากตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติของท่านไม่ตรง  

มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าการสมัครของท่านเป็นโมฆะ 
*** 

 
3.3 แก้ไขข้อมูลประวัติ 

ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลประวัติส่วนตัวที่ใช้ในการสมัครได้โดยคลิกที่ปุ่ม “แก้ไขข้อมูล
ประวัติ” ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลประวัติเดิมที่ท่านเคยระบุเอาไว้ ดังตัวอย่างภาพที่ 
16 ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลในช่องรับข้อความที่ต้องการและกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 
 

 
ภาพที่ 16 หน้าจอแก้ไขข้อมูลประวัติ 

 
3.4 ยกเลิกการสมัคร 

หากท่านต้องการยกเลิกข้อมูลการสมัคร สามารถท าได้โดยคลิกเมาส์ที่ปุ่ม “ยกเลิกการ
สมัคร” ในหน้าจอหลักการตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูล (ภาพท่ี 13) 

 
** กรุณาออกจากระบบทุกครั้งหลังการใช้งาน โดยคลิกเมาส์ที่ปุ่ม “ออกจากระบบ” ** 
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4. การตรวจสอบสถานการณ์ช าระเงินค่าสมัคร 
ผู้สสมัครสามารถตรวจสอบสถานการณ์ช าระเงินค่าสมัครเข้าศึกษาได้จากเมนู “สถานะการ
ช าระเงิน” ดังตัวอย่างภาพ 
 

 
ภาพที่ 17 การตรวจสอบสถานะการช าระเงิน 

 
 มีข้ันตอนการใช้งานดังนี้ 

4.1 ระบุหมายเลขบัตรประชาชนของผู้สมัครในช่องรับข้อความ “” 
4.2 ระบุวันเดือนปีเกิดของผู้สมัครให้ครบถ้วนในส่วนของวันที่  เดือน และปีเกิดแบบ

พุทธศักราช 
4.3 กดปุ่ม “Submit” 
4.4 ระบบจะแสดงรายงานสถานการณ์ช าระเงินค่าสมัคร ดังตัวอย่างภาพ 

 

 
ภาพที่ 18 ข้อมูลสถานะการช าระเงิน 

 
** สถานการณ์ช าระเงินจะถูกปรับเป็น “ช าระเงินค่าสมัครแล้ว” หลังจากธนาคารส่งข้อมูลของ

ท่านมายังมหาวิทยาลัย โดยใช้เวลาประมาณ 1-2 วันท าการ ** 
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5. การประกาศห้องสอบ 
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการประกาศห้องสอบได้จากเมนู “ประกาศห้องสอบ” ใน 
กรณีท่ียังไม่ถึงก าหนด ระบบจะแสดงหน้าจอประกาศวันที่มหาวิทยาลัยจะท าการประกาศห้อง
สอบให้ทราบดังตัวอย่างภาพที่ 19 
 

 
ภาพที่ 19 ยังไม่ประกาศห้องสอบ 

 
ในกรณีที่มหาวิทยาลัยประกาศห้องสอบแล้ว เมื่อคลิกที่เมนู “ประกาศห้องสอบ” ระบบจะ
แสดงข้อมูลตารางสอบดังตัวอย่างภาพที่ 20 
 

 
ภาพที่ 20 ประกาศห้องสอบ 

 
จากหน้าจอประกาศห้องสอบ สามารถตรวจสอบตารางสอบ ดูห้องสอบ และค้นหาห้องสอบได้ 
ดังนี้ 
5.1 ดูตารางสอบ 

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบวันและเวลาสอบของวิชาสอบได้จากหน้าจอประกาศห้องสอบ 
(ดังในตัวอย่างภาพที่ 20) 

5.2 ดูรายชื่อผู้เข้าสอบในห้องสอบ 
กรณีที่ต้องการตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบในห้องสอบแต่ละห้องสามารถท าได้โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 
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5.2.1 คลิกท่ีปุ่ม “ห้องสอบ” ด้านบนของหน้าประกาศห้องสอบ ดังตัวอย่างภาพที่ 21 
 

 
ภาพที่ 21 เรียกดูห้องสอบ 

 
5.2.2 ระบบจะเลื่อนหน้าแสดงข้อมูลลงมายังต าแหน่งของส่วนประกาศห้องสอบ ดัง

ตัวอย่างภาพที่ 22 
 

 
ภาพที่ 22 ประกาศห้องสอบ 

 
5.2.3 จากหน้าจอประกาศห้องสอบ สามารถคลิกที่หมายเลขห้องเพ่ือตรวจสอบรายชื่อ

ผู้สอบในห้องนั้นๆ ได้ ดังตัวอย่างภาพที่ 23-24 
 

 
ภาพที่ 23 เลือกตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบในห้องสอบ 
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ภาพที่ 24 รายงานรายชื่อผู้เข้าสอบในห้องสอบ 

 
5.3 ค้นหาห้องสอบ 

ผู้สมัครสามารถค้นหาวิชาสอบและวันเวลาสอบของตนเองได้จากส่วนของ “ค้นหาห้อง
สอบของท่าน” ดังตัวอย่างภาพที่ 25 ซึ่งมีขั้นตอนวิธีการใช้เช่นเดียวกับหัวข้อการค้นหา
ห้องสอบ ท่านสามารถศึกษาข้ันตอนวิธีการใช้งานได้จากหัวข้อที่ 6 “การค้นหาห้องสอบ” 
 

 
ภาพที่ 25 ค้นหาห้องสอบของท่าน 

 
6. การค้นหาห้องสอบ 

ผู้สมัครสามารถค้นหาวิชาสอบและวันเวลาสอบของตนเองได้จาก “ค้นหาห้องสอบของท่าน” 
ในส่วนของการประกาศห้องสอบ หรือจากการใช้เมนู “ค้นหาห้องสอบ” ดังตัวอย่างภาพที่ 26 
 

 
ภาพที่ 26 การค้นหาห้องสอบ 
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มีข้ันตอนการใช้งานดังนี้ 
1) ระบุชื่อ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อ หรือนามสกุล หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของนามสกุล ของ

ผู้สมัคร ในช่องรับข้อความ ดังตัวอย่างภาพที่ 27 
 

 
ภาพที่ 27 ค้นหาชื่อผู้สมัคร 

 
2) กดปุ่มค้นหา 
3) ระบบจะแสดงรายชื่อที่มีความใกล้เคียงกับค าค้นที่ท่านระบุ (ดูภาพที่ 28) 
4) ตรวจสอบดูรายชื่อของผู้เข้าสมัคร 
5) คลิกท่ีชื่อของผู้เข้าสมัครที่ตรงกับความต้องการดังตัวอย่างภาพที่ 28 

 

 
ภาพที่ 28 ผลการค้นหาจากค าค้น 

 
6) ระบบจะแสดงวิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ และห้องสอบของผู้สมัคร ดังตัวอย่างภาพที่ 29 

 

 
ภาพที่ 29 ตารางสอบของผู้สมัครเฉพาะบุคคล 
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7. รายงานสถิติการสมัคร 
ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้แสดงสถิติการสมัครเข้า
ศึกษา ผู้สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากเมนู “รายงานสถิต”ิ ดังตัวอย่างภาพที่ 30 
 

 
ภาพที่ 30 สถิติจ าแนกตามสาขาวิชา 

 
เมื่อผู้ใช้ระบบเลือกคลิกที่เมนู “รายงานสถิติ” ระบบจะแสดงข้อมูลจ านวนผู้สมัครโดยจ าแนก
ตามสาขาวิชา และจ านวนผู้ที่ช าระเงินค่าสมัครในแต่ละสาขาวิชาในรูปแบบตารางข้อมูล ดัง
ตัวอย่างภาพที่ 30 และสามารถตรวจสอบรายชื่อได้โดยคลิกที่เลขจ านวนในแต่ละสาขาวิชา 
ระบบจะแสดงรายชื่อให้ทราบ ดังตัวอย่างภาพที่ 31 
 

 
ภาพที่ 31 แสดงรายชื่อตามสถิติ 
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8. ส าหรับอาจารย์แนะแนวของโรงเรียน 
 

 
ภาพที่ 32 ส าหรับอาจารย์แนะแนว 

 
ในการเข้าสู่ระบบเพ่ือรับบริการในส่วนนี้ อาจารย์แนะแนวของโรงเรียนจ าเป็นต้องใช้รหัสผ่านใน
การเข้าสู่ระบบซึ่งขอรับได้ตามหัวข้อที่ 8.1 โดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ
และสถานะการช าระเงินค่าสมัครของนักเรียนที่กรอกข้อมูลการสมัคร รวมถึงสามารถดาวน์โหลด
เอกสารการช าระเงินของนักเรียน เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนของท่าน ดังรายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้ 

8.1 การขอรหัสผ่านเพ่ือใช้บริการ 
อาจารย์แนะแนวของโรงเรียน สามารถติดต่อขอรับรหัสผ่านเพ่ือใช้บริการตรวจสอบการ
สมัครเรียนของนักเรียนในความดูแลของท่าน โดยติดต่อขอรับรหัสผ่านโดยตรงที่กอง
บริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โทร (054)237399 ต่อ 3840 หรือ 3850 
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะสามารถให้บริการได้เฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนเข้ามากรอกข้อมูลการ
สมัครแล้วเท่านั้น (อย่างน้อย 1 คน)  

8.2 การตรวจสอบรายชื่อและสถานการณช์ าระเงินของนักเรียน 
ในการเข้าสู่ระบบเพ่ือรับบริการในส่วนนี้  อาจารย์แนะแนวของโรงเรียนจ าเป็นต้องใช้
รหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบซึ่งขอรับได้ตามหัวข้อที่ 8.1 และมีขั้นตอนในการใช้งานดังนี้ 
1) คลิกที่เมนู “ส าหรับอาจารย์แนะแนว” จากเมนูหลักด้านซ้ายมือของหน้าจอ ดัง

ตัวอย่างภาพที่ 32 
2) เลือกชื่อโรงเรียนของท่าน 
3) ระบุรหัสผ่านที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยฯ ในช่องรับข้อความ 
4) กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 
5) ระบบจะแสดงหน้าจอสถิติการสมัครของโรงเรียนดังตัวอย่างภาพที่33 
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ภาพที่ 33 สถิติการสมัครของโรงเรียน 

 
6) เลือกดูข้อมูลตามประเภทการสมัคร โดยคลิกเลือกที่ “ประเภทเรียนดี” หรือ 

“ประเภทความสามารถพิเศษ” 
7) กดปุ่ม “เรียกด”ู 
8) ระบบจะแสดงรายการสถิติจ านวนผู้สมัครและจ านวนนักเรียนที่ช าระเงินแล้ว จาก

โรงเรียนของท่าน โดยจ าแนกตามสาขาวิชาที่นักเรียนเลือกเรียน ดังตัวอย่างภาพที่ 33 
9) คลิกที่ตัวเลขจ านวนผู้สมัคร หรือจ านวนผู้ช าระเงินเพ่ือดูรายชื่อนักเรียน ดังตัวอย่าง

ภาพที่ 34 
 

 
ภาพที่ 34 รายชื่อนักเรียน 

 
8.3 การดาวน์โหลดเอกสารการช าระเงินของนักเรียน 

จากหัวข้อที่ 8.2 เมื่อท่านคลิกที่จ านวนผู้สมัคร หรือจ านวนผู้ช าระเงิน เพ่ือดูรายชื่อ
นักเรียน ดังตัวอย่างภาพที่ 34 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารในการช าระเงินของ
นักเรียนแต่ละคนได้โดยคลิกที่ “view” ในช่องเอกสารการช าระเงิน ดังตัวอย่างภาพที่ 35 
(กรณีที่นักเรียนช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงค าว่า “ช าระแล้ว” ซึ่งท่านจะไม่
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้อีก) 
 

 
ภาพที่ 34 ดาวน์โหลดเอกสารช าระเงิน 
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